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Første sirkulære 2007:
15. februar 2007

Til medlemmene i NGF

Årets Geilo-symposium markerer NGFs 90 års jubileum

Styret i NGF minner om at årets Geilo-symposium finner sted:

onsdag 19. til fredag 21. september 2007
på Dr Holms Hotel, Geilo

Styret er godt i gang med sitt arbeid, og hovedtema i år blir: 

”Klimavennlig energi”
Klimaendringene har vært i fokus dette året både pga. spesielle værforhold mange 
steder i landet og pga. rapporten fra FNs klimapanel. Både nasjonalt og 
internasjonalt diskuteres det virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser. Vi 
ønsker å sette søkelys på hvilke valgmuligheter vi står overfor når det gjelder 
alternative energikilder med mindre skadevirkninger på den globale klimautviklingen. 
En dag av møtet vil bli viet denne problemstillingen.

Det blir selvsagt også rom for andre emner fra geofysikken. Medlemmene oppfordres 
til å presentere egne arbeider og komme med forslag til styret om eksterne 
foredragsholdere. Forslag til innlegg på Geilo-symposiet kan sendes til styret innen 
31. mars, selv om dette ikke er å oppfatte som noen sistefrist.

Rammen for arrangementet er som følger:

19. september

kl 14.00 Åpning ved leder
kl 14.10 - 16.00 foredrag (ca 5 foredrag)
kl 16.00 - 18.00 NGFs indre anliggende
kl 19.30 middag

20. september
kl 08.30 - 12.00 foredrag (ca 6)

kl 12.00 - 14.00 lunsj
kl 14.00 - 16.00 foredrag (ca 5)
kl 16.00  - 17.00    debatt
kl 20.00 jubileumsmiddag 

21. september

kl 09.00 - 12.00 foredrag (ca 5)

Styre:  leder Magne Lystad,       nestleder Tore Furevik,      kasserer Jon Albretsen,
Meteorologisk  institutt Geofysisk institutt, UiB Meteorologisk institutt
P.b. 43 Blindern Allégaten 70 P.b. 43 Blindern
0313 OSLO 5007 BERGEN 0313 OSLO
Tlf.: 22 96 33 23 55 58 26 91 22 96 33 66

NGFs konto: 2801.14.30513
magne.lystad@met.no    tore.furevik@gfi.uib.no  jon.albretsen@met.no
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Nyhet: I forbindelse med 90 års jubileet har vi startet med å digitalisere Geofysiske 
Publikasjoner. I alt er det publisert 289 vitenskapelige artikler i tidsrommet 1921-85. 
Etter hvert vil disse bli tilgjengelig for alle via NGFs nettsider: http://ngfweb.no . Der 
finner du også historikk om NGF, referater fra tidligere årsmøter, årsberetninger og 
nye vedtekter.

Jubileumskonferansen i forbindelse med NGFs 90 års jubileum er i Bergen 29.-31. 
august 2007 med en historisk sesjon (norsk) om ettermiddagen 28. august. Se: 
http://gfi.uib.no/conference2007/info.htm. Tema er: ” Polar Dynamics: Monitoring, 
Understanding, and Prediction”. Der vil foreningen markere seg både ved et historisk 
innlegg og ved en poster utenfor møtelokalet i Grieghallen. Det er opp til det enkelte 
medlem å melde seg på konferansen. Vær oppmerksom på konferanseavgiften.

Kontingent 2007: se vedlegg. Det er ingen endring fra tidligere; dvs. kontingenten er 
kr 300. Pensjonister betaler kr 150. Medlemskap i NGF inkluderer medlemskap i den 
Europeiske Geofysiske Union (EGU) for de som ønsker det (merk at dette må 
spesifiseres på innbetalingen).

Geilo-symposiet er anledningen der geofysikere kan informere hverandre om 
pågående og planlagte prosjekter, og det er stedet der kontakter knyttes blant 
geofysikere. 

Vel møtt på Geilo 19.-21. september!

Med vennlig hilsen

styret i NGF

v/ Magne Lystad
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